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Pavel* şi Silvan şi Timotei,
către adunarea tesalonicenilor
care este în** Dumnezeu Tatăl
nostru şi în Domnul Isus Hristos:
Har* vouă şi pace de la Dumne-
zeu Tatăl nostrua şi de la Domnul
Isus Hristos.

Suntem datori* să-I mulţumim
întotdeauna lui Dumnezeu pentru
voi, fraţilor, după cum se cuvine,
deoarece credinţa voastră creşte
peste măsură şi dragostea fiecă-
ruia dintre voi toţi, unii faţă de
alţii, prisoseşte, încât noi înşine
ne* lăudăm cu voi în adunările lui
Dumnezeu, pentru** răbdarea şi
credinţa voastră în� toate perse-
cuţiile  şi  necazurile voastre pe
care le suferiţi. Aceasta este o*
dovadă a dreptei judecăţi a lui
Dumnezeu, ca voi să fiţi socotiţi
vrednici de Împărăţia lui Dum-
nezeu, pentru care şi suferiţi, de*
vreme ceb este drept înaintea lui
Dumnezeu să dea în schimb necaz
celor care vă necăjesc; şi vouă,
care sunteţi necăjiţi, odihnă* cu
noi, la descoperireac Domnului**
Isus din cer, cu îngerii puterii Sale,
într-o* flacără de foc, aducând
răzbunare peste cei care** nu-L cu-
nosc pe Dumnezeu şi peste cei care
nu� ascultă de Evanghelia Domnu-
lui nostru Isus Hristosd; care* vor
suferi pedeapsă, pieirea eternă de
la faţa Domnului şi de la** gloria
puterii Sale, când* va veni ca să
fie glorificat în sfinţii Săi şi** să fie
privit cu uimiree, în ziua aceea, în
toţi cei care au crezutf (pentru că
mărturia noastră faţă de voi a fost
crezută). Pentru aceasta ne şi ru-
găm întotdeauna pentru voi, ca
Dumnezeul nostru să* vă soco-

tească vrednici de chemare şi să
împlinească orice bună plăcere a
bunătăţii şi lucrare** a credinţei,
cu putere, astfel încât* Numele
Domnului nostru Isusg să fie glo-
rificat în voi, şi voi în El, după ha-
rul Dumnezeului nostru şi al Dom-
nului Isus Hristos.

Vă rugăm dar, fraţilor, pentru*
venirea Domnului nostru Isus
Hristos şi** strângerea noastră
împreună la El, ca voi să* nu vă
lăsaţi repede clătinaţi în gândire,
nici să nu vă tulburaţi, nici prin
duh, nici prin cuvânt, nici prin
epistolă, ca fiind de la noi, ca şi
cum ziua Domnuluih ar fi prezentă
acum. Nimeni să nu vă înşele în
nici un fel, pentru că* această zi
nu va fi dacă nu va veni întâi lepă-
darea de credinţăi şi nu va fi des-
coperit omul** păcatului, fiul�
pieirii, care se împotriveşte şi se*
înalţă mai** presus dej tot ce se
numeşte Dumnezeu sau de ce
este vrednic de închinare, încât
el însuşi se aşazăk în templull lui
Dumnezeu, prezentându-se pe
sine că este Dumnezeu. Nu vă
amintiţi că, fiind încă la voi, vă
spuneam acestea? Şi acum ştiţi
ce-l opreşte ca să fie descoperit
la timpul său. Pentru că taina*
fărădelegii lucrează deja, numai
până când cel care o opreşte acum
va fi luat din cale; şi atunci va fi
descoperit cel fărădelege � pe*
care Domnul Isusm îl va mistuin

cu** suflarea gurii Sale şi-l va
desfiinţa prin arătarea� venirii Sale
�  a căruio venire este potrivit*
lucrării lui Satan, în orice putere şi
semne** şi minuni ale minciunii
şi în orice amăgire a nedreptăţii
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pentrua cei care pier*, pentru că
ei n-au primit dragostea adevă-
rului, ca să fie mântuiţi. Şi de
aceea* Dumnezeu le trimiteb o lu-
crare de rătăcire, ca ei să** creadă
minciuna, ca să fie judecaţi toţi
cei care nu au crezut adevărul,
ci au* găsit plăcere în nedreptate.

Iar noi* suntem datori să-I
mulţumim întotdeauna lui Dum-
nezeu pentru voi, fraţi preaiubiţi
de Domnul, că Dumnezeu** v-a
ales de la început� pentru mântu-
ire în�� sfinţireac Duhului şi în
credinţa adevărului, la care v-a
chemat prin Evanghelia noastră,
ca să dobândiţi* gloria Domnului
nostru Isus Hristos. Astfel deci,
fraţilor, staţi* tari şi ţineţi**
învăţăturile în care aţi fost învă-
ţaţi, fie prin cuvântd, fie prin epis-
tola noastră. Iar Însuşi* Domnul
nostru Isus Hristos şi Dumnezeul
şi Tatăl nostru, care** ne-a iubit
şi ne-a dat mângâiere eternă şi bu-
nă speranţă� prin har, să vă în-
curajeze inimile şi să* văe întă-
rească în orice faptă şi cuvânt
bunf.

Încolo, fraţilor, rugaţi-vă*
pentru noi, ca să se răspândeas-
căg şi să fie glorificat Cuvântul
Domnului, ca şi la voi, şi ca să*
fim scăpaţi de oamenii nechib-
zuiţi şi răi; deoarece nu toţi au
credinţah**. Dar credincios* este
Domnul, care vă va întări şi vă
va** păzi de răui. Şi ne* încredem
în Domnul cu privire la voi,  că
faceţi şi veţi face cele cej porun-
cim. Iar Domnul* să vă îndrepte
inimile spre dragostea lui Dum-
nezeu şi spre răbdareak lui Hristos.

Vă poruncim dar, fraţilor, în
Numele Domnului nostrul Isus
Hristos, să* vă îndepărtaţim de**
orice frate care umblă în� neo-
rânduială şi nu după învăţătu-
ra�� pe care a primit-on de la noi.
Pentru că voi înşivă ştiţi cum*
trebuie să ne imitaţi; pentru că**
noi n-am umblat în neorânduială
între voi, nici n-am mâncat pâine
de la cineva fără plată, ci în trudă
şi osteneală*, lucrând noapte şi
zi, ca să nu împovărăm pe cineva
dintre voi; nu* că nu avem drep-
tul, dar ca să ne dăm pe noi în-
şine model vouă, spre a ne imita.
Pentru că şi când eram la voi
v-am poruncit aceasta: �Dacă ci-
neva* nu vrea să lucreze, nici să
nu mănânce�. Pentru că auzim că
unii umblă în neorânduială între
voi, nelucrând deloc*, dar ocu-
pându-se de toateo. Dar unora ca
aceştia le poruncim şi îi îndem-
năm*, în Domnulp Isus Hristosq,
ca, lucrând paşnic, să-şi mănânce
pâinea lor. Dar voi, fraţilor, nu*
obosiţir făcând binele. Iar dacă
cineva nu ascultă de cuvântul
nostru prin epistolă, să-l însemnaţi
şiq să* nu vă însoţiţi cu el, ca să-i
fie ruşine; şi* nu-l socotiţi ca pe
un vrăjmaş, ci** mustraţi-l ca pe
un frate. Iar Însuşi Domnul* păcii
să vă dea pacea întotdeauna în
orice fels. Domnul  fie cu voi
toţi!

Salutul* este cu propria
mea mână, Pavel; acesta este
semnul meu în fiecare epistolă:
aşa scriu eu. Harul* Domnului
nostru Isus Hristos fie cu voi
toţi! Amint.
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